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Tien



Maria Magdalena 
in beeld

Interactieve lezing
In een middag of een avond verdiepen 
we ons in deze boeiende vrouw, aan 
de hand van afbeeldingen en teksten. 
Ook werpen we een blik op de 
tekst van het evangeliefragment 
dat bekend staat als 'evangelie van 
Maria'. Boeiend om hier meer te 
weten over te komen! 

Film 
In 2018 heeft fi lmregisseur Garth 
Davis het leven van Maria Magdalena 
op indrukwekkende wijze verfi lmd. 
Ze is daar een jonge vrouw die zich 
aansluit bij een sociaal radicale groep 
met een charismatische leider. Als 
kijker krijg je niet alleen een nieuw 

beeld van Maria, ook je beeld van 
Jezus wordt bevraagd! En dat kan 
behoorlijk 'schuren'. Joaquin Phoenix 
zet een wat ongrijpbare Jezus neer, 
boeiend voor een acteur die vrijwel 
altijd rollen speelt van mensen met 
psychische problemen. Rooney Mara 
overtuigt als Maria Magdalena.

Expositie in Catharijne Convent
Tot januari is in museum het Catharijne 
Convent een expositie te zien met 
de titel 'De vele gezichten van Maria 
Magdalena'. Voor wie er na de 
interactieve lezing en/of fi lm geen 
genoeg van krijgen... Leuk om met 
een groep naartoe te gaan en samen 
te kijken. 

De data op een rij:
Woensdag 27 oktober: 
14.00 tot 16.00 uur en 
20.00 tot 22.00 uur 
interactieve lezing in de Paaskerk 
o.l.v. ds. Barbara de Groot
Woensdag 3 november: 
excursie naar Utrecht, 14.00 uur
Vrijdag 12 november:
fi lm Mary Magdalene, 
20.00 uur in de Paaskerk 

BARBARA DE GROOT

Uit de bijbel komt een divers beeld van Maria Magdalena naar voren. 

Volgens de ene evangelist is zij de eerste getuige van de opstanding, 

volgens een andere een vrouw die door Jezus van zeven demonen 

is bevrijd. Hoe is de beeldvorming de eeuwen door geweest? Wat is 

historisch geloofwaardig en wat is goedbedoelde fantasie? 
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Telefoon: 020 - 641 36 48 

Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, Anita Winter en 
Nelly Versteeg
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

Abonnementen: Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij u een donatie te 
doen als bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt € 30 per jaar. 
Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail 
naar abonnementen@pga-b.nl of bel met 
het kerkelijk bureau. Adreswijzigingen en 
opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail 
doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau: 
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 020 - 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Binderij 7N, 1185 ZH Amstelveen. 

Kerkelijke bijdragen
IBAN: NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl, Schoonhoven
Vellendrukkerij bdu bv, Barneveld

Medewerkers aan dit nummer: 
Dick Aanen, Aart Appelhof, Wim 
van Groenewoud, Barbara de Groot, 
Antoinette Kamsteeg, Dorien Keus, 
Roel Knijff, Pieter Licht, Ineke Norel, 
Werner Pieterse, Ronald van Steden, 
Ginus Trof en anderen.

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt  
9 keer per jaar, oktober 2021, jaargang 12, nummer 7

Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens-bescherming) kan contact opgenomen worden met 
het scribaat van de Algemene Kerkenraad.

08 – Twee
inleveren kopij: 25 oktober 
op de mat: 13 november

09 – Eén 
inleveren kopij: 29 november
op de mat: 18 december

In deze tiende maand van het jaar is het 
thema van deze Present het getal tien. 
Hoewel de meesten van ons bij tien 
waarschijnlijk niet direct aan een Bijbels 
getal denken, komt tien toch regelmatig in 
de Bijbel voor. Het bekendste voorbeeld 
is natuurlijk de Tien Geboden, bedoeld als 
basisregels om het maatschappelijk verkeer 
in goede banen te leiden. Daar zijn in onze 
tijd heel wat regels bijgekomen, maar 
‘vergeten we in die regeldrift niet waar het 
in de wet ten diepst om gaat’, vraagt Ronald 
van Steden zich in de column af. We kennen 
tien ook als getal van de perfectie, beter kan 
het niet. Maar in het hoofdartikel legt ds. 
Barbara de Groot uit waarom tien als getal 
van perfectie haar tegenstaat. 
Vraag tien kerkleden wat een dominee moet 
leren en je krijgt tien antwoorden. Dorien 
Keus geeft ons een inkijkje in wat ‘nieuwe’ 
dominees tegenwoordig nu echt moeten 
leren. Of onze nieuwe dominee, ds. Roel 
Knijff, die op 10/10 aan onze gemeente en in 
het bijzonder aan de wijkgemeente van de 
Kruiskerk verbonden wordt, dat ook allemaal 
heeft geleerd is de vraag, U kunt hem in elk 
geval nader leren kennen in het interview.
Verder nodigt Ginus Trof ons uit om ons 
te verbinden aan een diaconale taak, die 
anders wellicht afgestoten moet worden 
en vertelt Wim van Groenewoud over 
de samenwerking met de gemeente 
Amstelveen in de plaatselijke kerkenvisie. 
Deze Present is waarschijnlijk niet in alle 
opzichten perfect, maar zorgt hopelijk wel 
voor veel leesplezier! 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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l Kerkdiensten

   Avondmaalsdienst 

 Muziek tijdens de kerkdienst

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26

Vreugdehof 
De Klencke 111

ZONDAG 

10 oktober

1e collecte: Diaconie, Werelddia-
conaat Kameroen - Samen werken 
aan een stabiele toekomst
2e collecte: Kerk, Jong Protestant 
– Geloofsopvoering door ouders 
en kerk samen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, 
intrededienst van ds. Roel Knijff 
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst; intrede-
dienst in de Kruiskerk via 
kerkdienstgemist.nl
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. P. van der Schee, 
Hoevelaken
18.30 uur: ds. J.B ten Hove, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 14-10, 10.30 uur: pastor Hans 
Dornseiffen

ZONDAG 

17 oktober 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. E.C. de Waard, 
Driesum
18.30 uur: ds. J.A. Mol, Driesum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

ZONDAG 

24 oktober

1e collecte: Diaconie, Jeugddia-
conaat
2e collecte: Kerk, Eredienst en 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Marianne Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. ter Maten, 
Kesteren
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer 
ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly Versteeg

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: onbekend
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 28-10, 10.30 uur: mw. Odien 
van ‘t Riet

ZONDAG 

31 oktober

1e collecte: Diaconie, Stichting 
Beninami
2e collecte: Kerk, Jeugd- en 
jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, 
maaltijd van de Heer 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, 
Harderwijk
18.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-
Lekkerland
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, ge-
dachtenisdienst, cantatedienst 

Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends-van 
Hoek
Pauluskerk
Wo/ 3-11, 14.00 uur: ds. J.P. 
Ouwehand, Ilpendam (dankdag)
19.30 uur: ds. J.C. Schuurman, 
Putten (dankdag)

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand 9

Kapel VUmc
De Boelelaan 1117
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Data Voorganger Te Organist
13 okt. Pastoor Martina Liebler Amsterdam Everhard Zwart
20 okt. Ds. Alexander Noordijk Monnickendam Wilbert Magré
27 okt. Diaken Rob Polet Amsterdam Rob van Dijk
3 nov. Ds. Joost Röselaers Amsterdam Everhard Zwart
10 nov. Ds. Gert van de Meeberg Nieuw-Vennep Wilbert Magré
17 nov. Ds. Klaas de Vries Amsterdam Rob van Dijk

De dienst is van 12.40 – 13.00 uur. Kerk open om 12.25 uur. Voor actuele 
informatie: kijk op www.allledagkerk.nl of op de Facebookpagina.

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
ZONDAG 

7 november

1e collecte: Diaconie, Kerk in 
Actie, Guatemala, sterke en 
weerbare vrouwen
2e collecte: Kerk, vormings- 
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, 
maaltijd van de Heer 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, 
themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Barth, 
Nederlangbroek
18.30 uur: ds. C. Blenk, Den Haag
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser

Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke 
Vreugdehof
10.30 uur: onbekend
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 11-11, 10.30 uur: drs. Renger 
Prent

ZONDAG 

14 november

1e collecte: Diaconie, Stichting de 
Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. H. Kramer, Urk, 
voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, 
Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Data inleveren en verschijnen Present

08 – Twee
inleveren kopij: 25 oktober 
op de mat: 13 november

09 – Eén 
inleveren kopij: 29 november
op de mat: 18 december
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Tien: perfect en saai

Als we het getal tien beschouwen als 
een getal van totaliteit, compleetheid 
en volmaaktheid, dan kun je je 
afvragen op welk punt tien in de Bijbel 
verschilt van het getal zeven. Zijn er 
eigenlijk verschillen? Nee en ja. Ja, 
in het Nieuwe Testament is er een 
voorkeur voor het getal zeven als er 
een volheid beschreven wordt, waar 
in het Oude Testament zeven en tien 
even vaak voorkomen. Nee, er is geen 
verschil want beide getallen wekken 
dezelfde associatie met totaliteit.
Ik beweer dit allemaal niet zelf, ik heb 
het van dr. L. A. Snijders, die in zijn 
boek 'Het verhaal van de getallen in 
de bijbel' ook een hoofdstuk aan het 
getal tien wijdt. 
Bij tien in de Bijbel denken we, 
aldus Snijders, meteen aan de tien 
geboden. En verhalen waarin tien 
expliciet voorkomt, zoals de tien 
plagen in Egypte en de parabel over 
de tien meisjes die op de bruidsstoet 
wachten in Matteüs. Interessant zijn 
de tientallen die je ontdekt als je gaat 
tellen. Snijders telde voor ons (in 
navolging van de oude rabbijnen) dat 
er tien geslachten zijn van Adam tot 
Noach en tien van Noach tot Abraham. 

Dat is om te laten zien hoe groot het 
geduld is van God. 
Het volk in de woestijn ondervindt 
tien beproevingen. En wie Romeinen 
8 nog eens naleest ontdekt dat Paulus 
tien machten opnoemt die tussen God 
en mens in zouden kunnen staan, 
maar dat de liefde van God in Christus 
sterker is dan al die machten. Dood 
noch leven, engelen noch machten 
noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook 
maar in de schepping is... Niets kan 
ons scheiden van de liefde van God.

Tientallen
In de joodse traditie is tien vooral 
van belang als het aankomt op 
de samenkomst. Die vereist een 
minjan, de aanwezigheid van tien 
joodse mannen. Met minder mág je 
wel samenkomen, maar de meeste 
gebeden mogen dan niet gezegd 
worden (dus waarom zou je nog!). 
Voor de herkomst van de minjan 
zijn verschillende verwijzingen. In 
het verhaal van Ruth roept Boaz 
tien mannen op (Ruth 4) bij de koop 
van het land van Noömi. Zo is de 
gemeenschap vertegenwoordigd 

in tien getuigen. Een andere 
mogelijkheid is het verhaal van 
Sodom (Genesis 18) waar Abraham 
tegenover de Heer een pleidooi houdt 
voor tien rechtvaardigen, die genoeg 
zouden moeten zijn om een ramp af 
te wenden. Vaak wordt er verwezen 
naar de verspieders (Numeri 14), 
waar tien van de twaalf het niet zien 
zitten om Kanaän binnen te trekken. 
Dit is eigenlijk een 'negatief tiental', 
want hoe kunnen die ongelovige 
verspieders model staan voor de 
gemeente die vertrouwt op de Ene? 
Naar welke tekstbron je ook verwijst, 
het gaat erom dat de synagogedienst 
een zaak is van de héle gemeente, en 
die komt tot uitdrukking in dat tiental, 
als deel van het geheel.

Volmaakt en saai
Er is vast nog meer te zeggen over de 
betekenis van tien, zowel binnen als 
buiten de Bijbel. Maar ik neem even 
een andere afslag. 
Om eerlijk te zijn staat tien mij 
tegen. Als tien staat voor perfectie 
en volmaaktheid dan houd ik niet 
van tien. Want perfect is saai. Denk 
maar aan Job. Job had aan het begin 

DS. BARBARA DE GROOT

‘Een tien met een griffel en een zoen van de juf!’ Mijn pianolerares zei dat vroeger 

wel eens, als ik mijn pianolesjes goed had voorbereid. Of misschien preciezer, als ze 

hoorde dat ik er echt m'n best op had gedaan. Die zoen gaf ze natuurlijk niet letterlijk, 

en wat een griffel was? Ik had als negenjarige geen idee. Maar dat het een tien was, 

begreep ik. Beter kon niet. Want hoger dan tien is er niet. Een tien staat voor perfectie.
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van zijn bijbelboek een perfect leven. 
Zeven zonen en drie dochters (= tien 
kinderen), zevenduizend schapen en 
geiten en drieduizend kamelen (= 
een veelvoud van tien, tienduizend); 
daarnaast nog vijfhonderd span 
runderen en vijfhonderd ezelinnen 
(= wederom een veelvoud van tien, 
duizend). De perfectie hier is niet alleen 
saai, maar wekt ook irritatie. Want welk 
mensenleven is nu zo volmaakt? 

Tien kleine negertjes
Ik ben altijd veel meer geraakt door 
het onvolmaakte, het onaffe en 
weerbarstige. Iets van dat gevoel 
vind ik terug in de variaties op 'Tien 

kleine negertjes' – een lied uit 
1868, oorspronkelijk geschreven 
over tien kleine indiaantjes. En 
gelukkig, negertjes en indiaantjes, die 
kwetsende en stereotype taal raken 
we terecht meer en meer kwijt, maar 
het gaat me om de perfectie waarmee 
het begint. Zo'n mooi tiental! Eerst 
zijn er tien, en steeds ligt er één dwars 
of is een beetje dom en doorbreekt 
zo het perfecte plaatje. Daar ligt dan 
toch mijn sympathie, bij die ene 
dwarsligger. 
Variaties te over zijn er op dit gedicht. 
In de kerk kennen we ook een variant. 
‘Er waren eens tien kaarsjes, met 
vlammetjes zo fijn, die wilden op 

het kersfeest graag goede lichtjes 
zijn’. Dan voel je het al aankomen. 
Toen waren er nog negen... Maar in 
tegenstelling tot het oorspronkelijke 
lied eindigt de kaarsjesvariant positief. 
Want waar in het lied ook de ene 
overgeblevene 'verdwijnt', steekt 
het overgebleven kaarsje de andere 
negen weer aan.
En dan branden ze weer alle tien. Maar 
als het aan mij ligt niet voor lang. 

Bronnen
Dr. A.L. Sijders, Het verhaal van de 
getallen in de bijbel, Baarn 1984
Rabbijn S.Ph. de Vries mzn, Joodse 
riten en symbolen, Amsterdam 1968
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Open voor initiatieven en 
gericht op de toekomst

Veel ervaring
De afgelopen decennia heeft Knijff 
(57) heel wat kerkelijke gemeenten 
van binnenuit mogen leren kennen. 
Hij was na zijn studie in Groningen 
achtereenvolgens gemeentepredikant 
op het Hogeland in Groningen (in de 
dorpen Adorp, Wetsinge en Sauwerd), 
in Maastricht, Engelen en Breda. 
Maar daarnaast vervulde hij vanuit 
de Protestantse Kerk Nederland veel 
interim-opdrachten bij gemeenten 
die een beroep op hem deden, 
waaronder Roermond, Heumen, 
Wijchen, Arnhem, Zaltbommel, 
Woerden, Wormer, Amsterdam 
(Willem de Zwijgerkerk) en tot voor 
kort in Castricum. 
‘De aanleiding is eigenlijk altijd dat 
een gemeente op eigen kracht geen 
uitweg meer ziet’, zegt Knijff. ‘Daarom 
is het heel kostbaar en indrukwekkend 
om zo’n gemeente te begeleiden 

naar nieuw geloof in de toekomst. 
Zo, dat het kerkelijke leven weer op 
gang en de gemeente vaak weer 
tot bloei komt.’ Het waren meestal 
hoopgevende opdrachten. ‘Het voedt 
ook je eigen geloof.’

Wijze lessen
Hij heeft in al die gemeenten wel 
een wijze les geleerd. ‘Ik zie dat veel 
gemeenten zichzelf overvragen. Als 
interim-predikant bracht ik de hoge 
verwachtingen terug tot een proportie 
die weer energie gaf, waardoor het 
weer fijn was om samen gemeente 
te zijn.’
Er zijn volgens Knijff in gemeenten 
nog te vaak activiteiten die vanuit het 
verleden doorlopen. ‘Die hebben ooit 
een inspirerende dynamiek gehad. 
Mensen verlangen daar naar terug 
en willen dat ook graag continueren. 
Denk bijvoorbeeld aan bloeiende 

vrouwenverenigingen, ZWO-
commissies of jongerenwerk. Hoe 
verder je teruggaat, hoe treuriger je 
wordt, dat het nu niet meer zo kan. 
Hij vervolgt: ‘Je mag terugkijken, 
maar projecteer het niet op nu. Daar 
word je niet blij van. We moeten de 
blik wenden van ‘wat kan niet’ naar 
de vraag ‘waar verlangen we naar?’ 
en ‘wat kan wel?’. Dan word je in je 
verwachtingen wat bescheidener. Dan 
ben je gewoon blij als er een groep 
mensen samenkomt, die met elkaar 
het gesprek kan voeren over het 
geloof. Op welke wijze dan ook.’
Knijff snapt heel goed dat het terug-
lopend kerkbezoek in Amstelveen en 
Buitenveldert somber kan stemmen. 
‘Dat er rouw en verdriet is, moet je 
niet wegpoetsen. Het is cruciaal om 
dat te benoemen. Maar voorkom dat 
het allesbepalend wordt en zorg dat 
je niet vooral bezig bent met hoe het 
vroeger was.’ 

Naast het kerkelijke wereldje in ons 
eigen land is Knijff altijd internationaal 
georiënteerd geweest. Voor de 
HEAO was hij in Brazilië, hij liep 
een theologische stage in Zuid-
Afrika, leidde veel cursussen in het 
voormalige Oostblok en werkte voor 
Solidaridad. ‘Als je kijkt naar de kerk, 

DICK AANEN

Dominee Roel Knijff doet op zondag 10 oktober 

intrede als de nieuwe predikant van de Kruiskerk 

in Amstelveen. De beroepingscommissie noemt 

hem enthousiast en zeer betrokken. Maar boven-

al is hij een dominee met een veelzijdige belang-

stelling voor nieuwe ontwikkelingen. ‘Open voor 

initiatieven en gericht op de toekomst.’
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dan is het verwonderlijk dat die in 
Nederland krimpt, terwijl in de rest 
van de wereld juist een omgekeerde 
tendens zichtbaar is.’ 
In Amstelveen denkt hij tot z’n recht te 
komen. Met de internationale bedrijven, 
Schiphol en de Vrije Universiteit komt 
hier veel samen. Maar denk ook aan 
de vele migrantenkerken en de grote 
Joodse gemeenschap. ‘Daar verwacht 
ik nog veel van te leren.’

Oase van rust
Knijff verheugt zich op zijn nieuwe 
werkplek. ‘De Kruiskerk ligt in een 

groene oase. Hier kun je ademen, 
terwijl Amstelveen voor de rest best 
volgebouwd is.’ 
De nieuwe predikant hoopt dat 
de deuren van de kerk wat vaker 
opengaan, ook letterlijk. ‘Ik heb veel 
gewerkt in het zuiden van het land. 
Daar hoort de kerk als vanzelfsprekend 
bij het dagelijkse leven. Als Maastrichte-
naren boodschappen doen, zullen 
ze onderweg bijna altijd de kerk 
binnenlopen om een kaarsje te 
branden. Dat zal hier niet gebeuren. 
Maar je kunt ook gastvrij zijn als je 
de drempel weet te verlagen. In 

de Willem de Zwijgerkerk bij het 
Olympiaplein in Amsterdam-Zuid 
liepen vaak mensen zomaar naar 
binnen. Velen zaten psychisch in de 
knoop. Dan was alleen de dominee 
of een ander gezicht van de kerk al 
voldoende. Wat mij betreft mag de 
kerk vaker zo’n plek kan zijn.’
Knijff ziet nog een groot verschil 
tussen Noord-Holland en Limburg. 
‘In Maastricht en Roermond had je 
als dominee een direct lijntje met 
de burgemeester. Als er wat was, 
dan wist je elkaar te vinden. In de 
Randstad is de scheiding tussen 
kerk en staat veel strikter. Voor mij 
zijn gemeente en kerk zijn in vele 
opzichten aanvullend, ieder met hun 
eigen verantwoordelijkheid. Als we 
daar nuchter mee omgaan, kunnen 
we veel voor elkaar betekenen.’

Dichtbij
Knijff heeft recent afscheid genomen 
als gemeentepredikant in Breda en als 
interim-predikant namens de landelijke 
PKN in Castricum. Hij woont samen 
met zijn partner in Geldermalsen, 
in de Betuwe. ‘Zelf zou ik graag in 
Amstelveen komen wonen, maar mijn 
vrouw heeft een mooie baan bij de 
bibliotheek in Tiel. En het is niet meer 
zo dat dat de domineesvrouw haar 
man bij een beroep naar elders in het 
land automatisch volgt. 
Maar ik hoop wel heel veel in Amstel-
veen te zijn. Ik ben blij met de predi-
kantenkamer in de kerk. Mijn boeken 
verhuis ik naar de kerk, zodat ik hier 
echt mijn basis heb. Als het nodig 
is, hebben we geregeld dat er slaap-
gelegenheid beschikbaar is. Zo kan ik 
echt onder de mensen zijn en mee-
leven met alles wat er in Amstelveen 
en Buitenveldert gebeurt.’ 
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Wat leert zo’n 
dominee eigen-
lijk allemaal?

Wat vindt u? Wat moet een dominee 
leren? Als je het tien kerkleden zou 
vragen, zou je evenzoveel antwoorden 
krijgen. ‘Op een verantwoorde 
manier de Bijbel kunnen uitleggen’ en 
‘goed naar mensen leren luisteren’ 
zouden waarschijnlijk vaker genoemd 
worden. Maar moet een predikant 
ook iets weten van andere religies? 
Kunnen leidinggeven aan een 
vrijwilligersorganisatie? Iets weten 
over de ontwikkeling van kinderen? 
Veel kennis of veel praktijkervaring 
hebben opgedaan? Het zijn lastige 
vragen, waarop het antwoord door de 
jaren heen behoorlijk veranderd is.

Even wat achtergrondinformatie
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) 
heeft een eigen opleiding tot predi-
kant: de Protestantse Theologische 
Universiteit. Op dit moment met 
vestigingen in Amsterdam – in het 
VU-gebouw – en in Groningen. De 
masteropleiding duurt drie jaar voor 

voltijdsstudenten, zes jaar voor 
deeltijders. Aan de PThU begon ik dit 
jaar aan de (predikants-)master, na 
twee jaar een verkorte vooropleiding 
te hebben gevolgd. Die vooropleiding 
bestond vooral uit talen leren: Grieks 
en Hebreeuws. Hoewel er discussie 
over bestaat, is het uitgangspunt 
dat een predikant in de PKN de 
Bijbel in de oorspronkelijke talen 
moet kunnen lezen. Daarnaast 
waren er wat algemene vakken: 
bijbelwetenschappen, systematische 
theologie, praktische theologie, 
exegese, reformatiegeschiedenis en 
ja, ook Islam.

Wat leren dominees dan?
De PThU hoopt dominees ‘af te 
leveren’ die, niet alleen theoretisch 
goed onderlegd zijn, maar ook mensen 
‘uit één stuk’ zijn; waarbij zeggen en 
doen overeenkomt. Reflectie op wat je 
zelf gelooft en wat de invloed van de 
collegestof daarop is, maakt dan ook 

DORIEN KEUS

‘Wat leer je daar nu zo allemaal?’ is een vraag die me regelmatig gesteld 

wordt sinds ik aan de predikantsmaster ben begonnen. Zowel binnen als 

buiten de kerk. Hierbij een poging om daar antwoord op te geven...
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een belangrijk deel uit van de opleiding.
Daarnaast volg ik op dit moment een 
vak – een combinatie van exegese en 
kerkgeschiedenis – waarbij we duiken 
in het fenomeen ‘jodenzending’. ‘Is dat 
nu echt iets dat een predikant hoort 
te weten?’ hoor ik u al denken. Om 
verschillende redenen wel. Allereerst is 
het onderdeel van de geschiedenis van 
onze kerk. Gereformeerde gemeenten 
waren – ruwweg vanaf de jaren ’20 
van de vorige eeuw tot na de Tweede 
Wereldoorlog – verplicht om driemaal 
per jaar een bezoek te brengen aan 
inwoners van de gemeente met een 
joodse achternaam. De burgerlijke 
gemeente verstrekte deze informatie. 
Bij deze bezoeken werden zij geacht 
de Messiasbode langs te brengen, 
maar toch ook in gesprek te gaan om 
joden over te halen Jezus als Messias 
te erkennen. De Hervormde Kerk lijfde 
joden graag in met het idee dat de kerk 
geen kerk was wanneer joden daar 
geen onderdeel van uitmaakten.
Laatst kreeg ik een brochure van de 
PKN in de bus over de verbondenheid 
van de christelijke kerk met het volk 
Israël. Het woord ‘gesprek’ komt in 
de inleiding alleen al zeven keer voor. 
Dit betekent dat er iets substantieel 
is veranderd binnen de PKN waar 
het gaat om de relatie met joden. 
Deze verandering is het gevolg van 
historische gebeurtenissen, maar ook 
van een andere manier van het lezen 
van bijbelteksten die over Israël gaan. 
En daar komen we bij de tweede 
belangrijke reden waarom dit vak aan 
toekomstige predikanten gegeven 
wordt: Je moet weten wat de Bijbel 
zegt over de verhouding tussen Israël 
en de rest van de wereld. Welke 
teksten gaan daar eigenlijk over? Onder 
leiding van Marco Visser, die binnenkort 

op het onderwerp promoveert, lezen 
we de teksten uit Jesaja (o.a. Jesaja 
42 en 49) over Israël als ‘knecht van 
de HEER’ en met een docent Nieuwe 
Testament de brief van Paulus aan 
de Romeinen waarin hij nadenkt over 
Israël (Romeinen 9-11). Natuurlijk 
volgt hier dan ook weer reflectie op: 
Hoe lees ik deze teksten zelf en wat 
betekent dat voor mijn eventuele 
toekomstige werk in een gemeente? 

Het vervolg
Ik hoop dat u een klein inkijkje in de 
collegezaal heeft gekregen. Over 
het vervolg van de masteropleiding 
kan ik u nog niet meer vertellen dan 

wat er bij de open dag verteld wordt. 
Na dit vak volgen er theoretische 
vakken over Bijbel en cultuur, over 
praktijken binnen de kerk en over de 
verhouding theoloog-wetenschapper. 
Daarna worden we aan de hand van 
verschillende themavelden (vieren, 
innoveren, leidinggeven, spreken, 
begeleiden en leren) de praktijk in 
geslingerd. Als u meer wilt weten, 
vraag me er gerust eens naar.

Mocht u het leuk vinden vaker korte 
stukken te lezen van docenten van 
de PThU, zij schrijven regelmatig over 
de onderwerpen waar zij zich mee 
bezighouden: www.pthu.nl/bijbelblog.  
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Vacatures en vrijwil-
ligers, hoe verder?

GINUS TROF

Zorgboerderij
De Zorgboerderij in de Bovenkerker-
polder draait nu een jaar en er is veel 
en hard gewerkt. Koeien en buffels 
staan in de wei en genieten van het 
frisse gras. Moes- en kruidentuinen 
zijn aangelegd en de varkens doen 
waar zij goed in zijn, zich verfrissen in 
de modder. Het gaat zo goed, dat boer 
Marten en zijn collega Nicky behoefte 
hebben aan vrijwilligers die enige taken 
willen uitvoeren. Voor de volgende 
werkzaamheden worden nog mensen 
gezocht: dieren verzorgen, tuinieren, 
lunch koken met moestuinproducten, 
chauffeuren.

Sam’s Kledingactie
Mareke Kniep, die jarenlang voor 
onze kerken Sam’s Kledingactie heeft 
georganiseerd, heeft aangegeven 
dat zij dit in 2021 voor het laatst 
gedaan heeft. Deze activiteit, die 
eens per jaar in april plaatsvindt, 
is een landelijke actie bedoeld 
om kleding in te zamelen. Deze 
kleding wordt verkocht en van de 
opbrengst worden verschillende 
goede doelen in Afrika gesteund. 
Het kost ongeveer 20-30 uur per jaar 
om deze actie voor onze kerken te 
organiseren.

Afstoten
Het zal u niet ontgaan zijn, dat we 
regelmatig een oproep doen voor 
nieuwe diakenen. In alle wijken kost 
het moeite ambtsdragers te vinden. 
Inmiddels wordt het ook steeds lastiger 
vrijwilligers te vinden voor bepaalde 
(grotere en kleinere) taken. Dat 
betekent dat het ook steeds moeilijker 
wordt om het diaconale werk voort te 
zetten. Dit probleem betreft niet alleen 
de doordeweekse activiteiten, maar 
ook de bemensing van diaconale taken 
in de eredienst. Binnen het College van 
Diakenen wordt er dan ook al openlijk 
gesproken over het afstoten van 
bepaalde taken, al dan niet voorlopig. 
Met een kleiner wordende kerk, 
kunnen we niet meer alles blijven 
doen wat we graag zouden willen. 
Maar als meer mensen iets doen, 
kunnen we meer doen dan nu. Onze 
hoop is dus op u allen gevestigd!! 

Mensen proberen de draad weer op te pakken en verenigingen, kerk en 

clubs weer te bezoeken. Vrijwilligers proberen hun activiteiten weer op 

te starten. Wij hopen dat u zich aanmeldt voor de diverse activiteiten. 

Dat was het afgelopen jaar toch een groot gemis, dat we elkaar weinig 

of niet konden ontmoeten.
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Bent u een organisator en regelaar die het leuk vindt om een keer per 
jaar deze grotere klus te doen – alleen of samen met uw partner of 
vriend(in) –, meld u dan (samen) aan via diaconie@pga-b.nl. Daar kunt u 
zich ook aanmelden als u regelmatig één van de werkzaamheden op de 
zorgboerderij wilt doen.
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Kerkenvisie
WIM VAN GROENEWOUD, VOORZITTER CVK
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De verwachting is dat de komende 
jaren 30% tot 80% van de kerkge-
bouwen de oorspronkelijke functie 
verliest. In Amstelveen zijn nog tien 
van de vijftien kerken in religieus 
gebruik. Doel van Kerkenvisie is om 
het lokale, beeldbepalende erfgoed 
zoveel mogelijk te behouden. 
De gemeente zet zich in om het 
toekomstperspectief voor de 
Amstelveense kerken te vergroten. 
Dat kan in samenwerking met 
de kerken door maatschappelijke 
bestemmingen toe te voegen aan de 
religieuze. 

CvK
De gemeente Amstelveen heeft de 
kerkbesturen betrokken bij dit brede 
project. Allereerst moesten de feiten 
natuurlijk kloppen. Gelukkig beschikt 
de PGA-B over een uitstekend en 
toegankelijk archief en konden we 
feiten toevoegen en misverstanden 
wegnemen.
Een voorbeeld van het laatste was 
de vermelding van ’t Open Hof als 
kerkgebouw. We konden duidelijk 
maken dat ’t Open Hof vanaf het 
begin in 1958 bedoeld was als 
jeugdgebouw en de komende tien 

jaar in gebruik is als kinderopvang. 
Ook is op ons initiatief in de 
kerkenvisie vermeld dat de gemeente 
te zijner tijd open staat voor 
herontwikkeling van het pand. 
 
Energiebesparing
De Kruiskerk en de Paaskerk zijn 
gebouwd in een tijd dat isolatie 
en energiebesparing nog niet op 
de agenda stonden. Nu is dat 
anders. De Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert is 
zich er terdege van bewust dat 
wij zorgvuldig moeten omgaan 
met onze aarde, de beschikbare 
energiebronnen en de emissie 
moeten beperken. Ook de sterk 
stijgende energieprijzen nopen ons 
tot het nemen van maatregelen om 
de kosten te beperken. Daarnaast 
verhogen ze het comfort en de 
gebruiksmogelijkheden. De Groene 
Grachten heeft op initiatief van 
de gemeente een scan voor ons 
gemaakt. We zijn doende om te 
kijken hoe we de energierekening 
kunnen verlagen. We hebben hierbij 
de medewerking van de gemeente 
nodig voor de vergunningen en de 
aanvragen bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, omdat het gaat 
om rijksmonumenten.

Beter benutten van de ruimte
We gebruiken de kerkzaal in onze 
kerkgebouwen heel beperkt, 
voornamelijk op de zondag. Het is 
denkbaar dat ook de kerkzaal een 
breder gebruik krijgt. Dit kan alleen 
als de nevenbestemming geen 
afbreuk doet aan het religieuze 
gebruik. We kunnen ons voorstellen 
dat de kerkzaal ook als concertzaal 
dienst doet. Op beperkte schaal 
is dat al zo. In een gesprek met 
wethouder Herbert Raat op 20 juli 
2021 bleek dat hij dit een passende 
mogelijkheid vond. Amstelveen 
heeft geen concertzaal en we 
zouden bijvoorbeeld kamerorkesten 
letterlijk een podium kunnen geven in 
Amstelveen. 

Hoe verder?
De verduurzaming van de kerkge-
bouwen en een breder maatschappe-
lijk gebruik ervan zijn trajecten die 
tegelijkertijd spelen en een lange 
adem vergen. De beweging is ingezet 
en we onderzoeken nu eerst de 
mogelijkheden van energiebesparing. 

In de zomer van 2019 kwam vanuit de gemeenteraad van Amstelveen de vraag naar 

een kerkenvisie. Deze vraag speelde in op het initiatief dat de rijksoverheid al in 2018 

nam tot een Nationale Kerkenaanpak. Een samenwerking tussen kerken, provincies, 

gemeenten en erfgoedorganisaties. Aanleiding is het teruglopend kerkbezoek dat het 

voortbestaan van veel kerken in gevaar brengt.
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Nienke van der Heiden en Antoinette Kamsteeg 

Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, djk@kruiskerk-amstelveen 

Of app naar 06 - 16 15 06 57.  www.pjramstelveen.nl

Het duurt nog even, maar op 
19 november (19.30-21.00 uur) is er 
weer Sirkelslag KIDS! Het creatiefste, 
spannendste en meest interactieve 
spel dat je kan spelen. Samen met 
andere kinderen (8-12 jaar) voer 
je opdrachten uit en speel je leuke 
spellen tegen soms wel honderden 
groepen uit heel Nederland. Durf jij 
de uitdaging aan? 
Sirkelslag KIDS in een initiatief van 
Jong Protestant en Kerk in Actie. Het 
thema dit jaar is: ‘De Schepping’. 

P
J

R

Sirkelslag Sirkelslag 
Het nieuwe seizoen is begonnen en dus start ook het scholen-
programma weer. Na een jaar waarin er door de coronamaat-
regelen soms heel creatief gedacht moest worden, hopen we 
dat er dit schooljaar weer veel schoolbezoeken aan de kerk en 
vieringen met kerst en pasen kunnen plaatsvinden. De eerste 
plannen en bezoeken zijn gemaakt en ingepland. De scholen zijn 
enthousiast en Team Scholen vanuit de PGA-B natuurlijk ook! 

Scholenprogramma
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Sirkelslag 

In september is de start gemaakt voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we hopen en verwachten dat er weer activiteiten mogelijk zijn. Deze zondag was daar een mooi begin van. De tienerdienst begon deze zondag met hun eerste dienst na de zomer. Elke twee weken komen zij samen, afwisselend in Paaskerk en Kruiskerk.

Het jaarthema van de PKN is: Van u is de toekomst, aangevuld met de uitwerking: gewoon aan de slag gaan. En dat gebeurde in beide kerken. Jong en oud werd aangespoord om gewoon aan de slag te gaan. Deels letterlijk, deels � guurlijk. In de Kruiskerk lag het accent op ‘hoe ziet een wereld eruit waar God de baas is?’

Middels korte vragen aan gemeenteleden probeerde enkele kinderen hier een antwoord op te krijgen tijdens de dienst. Vervolgens gingen zij aan de slag om dit visueel te maken op wereldbol (zie foto).

In de Paaskerk mochten de kinderen na de dienst meehelpen het vuur brandend te houden. 

Startzondag

agenda
3 oktober  Kliederkerk in de Paaskerk (16.00-18.15 uur)

10 oktober Gezamenlijke Tienerdienst (Kruiskerk – 10.00 uur)

7 november Gezamenlijke Tienerdienst (Paaskerk – 10.00 uur)

7 november  Verhaal in de Kruiskerk (16.00-18.15 uur)

19 november Sirkelslag (19.30-21.00 uur)

Middels korte vragen aan gemeenteleden 
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De Tien Geboden die Mozes met zijn 
stenen tafelen de berg afdroeg zijn 
zo invloedrijk dat sommige ervan, 
duizenden jaren na dato, zo in ons 
Wetboek van Strafrecht (WvS) terug 
te vinden zijn. Neem deze drie: (I) Gij 
zult niet doden; op moord en doodslag 
staan hoge straffen, (II) Gij zult niet 
stelen; andermans eigendommen 
dienen te worden gerespecteerd, en 
(III) Gij zult tegen uw naaste niet vals 
getuigen; meineed plegen is volgens 
artikel 207 WvS strafbaar en hetzelfde 
geldt voor een valse aangifte doen 
(artikel 188 WvS). Andere geboden 
hebben het strafrecht niet gehaald. 

Voor het verbreken van een huwelijk 
of het ijdel gebruiken van de Naam 
des HEEREN draait niemand de nor 
in. Wel zo praktisch, want anders 
zat nu minstens driekwart van de 
bevolking ergens achter dikke tralies 
te brommen.

Mag niet!
Dat mensen zich niet strikt aan alle 
Bijbelse voorschriften houden, wil niet 
zeggen dat geboden en verboden 
minder belangrijk zijn geworden. 
Integendeel, denk aan alle verkeers-
borden met een rode rand, huisregels 
in de horeca, stadionverboden voor 

hooligans, ov-verboden voor zwart-
rijders, winkelverboden voor dieven, 
dwingende bepalingen van de belas-
tingdienst en van andere overheids-
instanties, coronamaatregelen... We 
hebben met elkaar waanzinnig veel 
‘mag niet!’ verzonnen. 

Liefhebben
Waarom eigenlijk? Deels natuurlijk 
om het maatschappelijk verkeer te 
reguleren. Zonder ge- en verboden 
wordt het een zooitje. Maar deels 
ook, omdat wantrouwen regeert. 
Mensen willen zich tegen ‘de ander’ 
beschermen. Als diens goede gedrag 
blijkbaar niet meer vanzelfsprekend 
is, verzinnen we er samen wel weer 
een juridisch regeltje bij. Helaas raakt 
in die regeldrift vergeten waar het in 
de Wet ten diepste om gaan: ‘U zult 
God liefhebben boven alles, en alle 
andere mensen liefhebben als uzelf’ 
(Mattheüs 22: 37-40). Laten we liever 
meer uit die geest, en minder naar de 
letter, leven. 

De Tien Geboden – eigenlijk beter vertaald als de Tien Woorden – uit 

de Thora hebben nog altijd veel zeggingskracht. Arjan Visser hangt er 

in dagblad Trouw zelfs de bekendste en langstlopende interviewserie 

uit de Nederlandse media aan op. Maar soms ligt in onze samenleving 

wel heel veel nadruk op wat er niet mag. Paradoxaal genoeg ligt dat 

aan diezelfde samenleving, waarin de belangrijkste samenvatting van 

alle geboden nogal eens vergeten wordt.

Mag het 
een gebodje 
minder zijn?

Ronald van Steden C
o

lu
m

n
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Fokko Omta, 

tel. 06 - 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl.
ds. R.H. (Roel) Knijff,

postadres: Kruiskerk, tel, 06 - 54 33 12 44, 
dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl

voorzitter kerkenraad Anita Winter, 
tel. 020 - 611 31 80

voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Henk van der Meulen, 

tel. 06 - 55 17 40 89 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

wijkkas NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Kruiskerk

diaconie NL10 RABO 0174 9610 06 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk

inleveren kopij Present 
Ineke Norel, tel. 020 - 645 23 46
present@kruiskerk-amstelveen.nl

Als wegen weer scheiden 
Met de komst van Roel Knijff als 
de nieuwe predikant, komt deze 
maand het einde in zicht van mijn 
tijd hier in Amstelveen. Het is de 
bedoeling dat ik tot 1 november 
bezig blijf en enkele nog lopende 
zaken afrond. Zoals de Zoomgroep 
Vrouw & Geloof, Gespreksgroep 
30-50. Ook ben ik opnieuw in 
gesprek met Prof. Anton Wessels 
over zijn boek De Grande Finale. Een 
middag- of avondbijeenkomst over 
zijn onderwerp (de zgn. ‘eindtijd’ in 
Christendom, Jodendom en Islam) 
ging vorig jaar niet door, en past nu 
heel goed i.v.m. het Jaarthema ‘Van U 
is de toekomst’. U hoort er nog van. 
Verder hoop ik nog een bijeenkomst 
samen te roepen van de vorig jaar door 
corona afgebroken gespreksgroep over 
het thema ‘zonde’. 
En ondertussen blijf ik met veel 
plezier deze en gene bezoeken, 
van wie ik een signaal krijg dat mij 
dan op pad stuurt. Bovendien mag 
ik in de volgende Present nog een 
hoofdartikel schrijven. Kortom, ik ben 
nog lekker bezig en bereikbaar. Als je 
nog wat wilt of van me tegoed hebt, 
moet je nu je slag slaan. 

Fokko F. Omta

Kerkenraad
Na een lang zomerreces kwam de 
wijkkerkenraad op 20 september 
voor het eerst weer bij elkaar. We 
spraken over de versoepeling/
verandering van de coronamaatregelen 
per 25 september. Hoe krijgen deze 

nieuwe regels vorm in onze kerk, 
zodat mensen zich enerzijds welkom 
weten en zich anderzijds veilig 
voelen? Want net als in de rest van 
de samenleving wordt er binnen onze 
gemeente heel verschillend over de 
coronamaatregelen in het algemeen 
en die in onze kerk in het bijzonder 
gedacht. Sommigen vinden dat we in 
de Kruiskerk veel te streng aan allerlei 
regels vasthouden, waarbij meestal 
verwezen wordt naar andere plaatsen, 
waar het volgens hen veel minder 
streng kan (horeca, voetbalstadions, 
Grand Prix of de Paaskerk). Anderen 
durven nog niet te komen, omdat 
we in hun ogen de randen van de 
mogelijkheden opzoeken. Het is 
dus onmogelijk regels te bedenken, 
waarbij iedereen zich prettig voelt. 
Voorlopig hebben we besloten 
kerkgangers niet te vragen om een 
bewijs van inenting of een negatieve 
testuitslag vanuit de gedachte dat in 
Gods huis iedereen welkom is. In het 
linkervak (bij binnenkomst) blijft de 
anderhalvemetermaatregel gelden, 
bedoeld voor mensen die minder 
afstand nog onveilig vinden en mensen 
die zich niet hebben laten inenten. In 
het rechtervak kunnen mensen zo dicht 
bij elkaar zitten als ze zelf prettig vinden. 
Wie graag nog wat afstand houdt heeft 
dus die mogelijkheid tijdens de dienst, 
maar is zelf verantwoordelijk daarop 
te letten bij binnenkomst en vertrek. 
Hetzelfde geldt voor het koffiedrinken 
na de dienst. Wie afstand wil houden, 
kan achter in de kerk koffie halen en in 
de kerkzaal met een gesprekspartner 

een plekje zoeken. Voor alle anderen is 
er in de Pauluszaal koffie. We roepen 
iedereen nadrukkelijk op rekening met 
elkaar te houden en de ander die ruimte 
te geven die hij of zij nodig heeft.

Op 10 oktober doet ds. Roel Knijff 
intrede. Zijn werkzaamheden zijn 
deels gericht op het ‘gewone’ 
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predikantswerk van pastoraat, 
voorgaan, vorming en toerusting, 
beleid. Een groot deel van zijn 
tijd is echter gericht op jeugd en 
jongeren en op missionair werk. Dit 
betekent onder andere dat we voor 

uitvaartdiensten in de eerste plaats 
onze twee gemeenteleden vragen die 
daarvoor toegerust zijn, Josje Dijkstra 
en Henk van der Meulen. 
De komst van ds. Roel Knijff 
betekent tevens het afscheid van 

onze ambulant predikant ds. Fokko 
Omta. We besluiten hem na de 
dienst van 3 oktober te bedanken, 
omdat dit de laatste zondag is dat 
hij bij ons voorgaat voor het einde 
van zijn dienstverband. Hij is nog tot 
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IN MEMORIAM
Maria Johanna van Leeuwen-van der Bunt
Op zaterdag 4 september is overleden Maria Johanna 
van Leeuwen-van der Bunt, roepnaam Riet. Zij is 97 jaar 
geworden. Zij woonde aan de Heemraadschapslaan.
Moe van Leeuwen, zoals ze door de grote schare 
kinderen en kleinkinderen genoemd werd, bezocht 
trouw de diensten in de Kruiskerk, heel lang samen met 
haar vriendin Ans de Boer.
‘Er is altijd wel ergens een stukje blauw aan de hemel’. 
Dit is de tekst die bovenaan de kaart stond en was ook 
haar levensmotto. Ondanks alles wat er gebeurde in 
haar leven, zowel positief als negatief, bleef zij altijd 
dat stukje blauw zoeken. De uitvaart vond plaats op 9 
september in Lisse.
Wij vertrouwen Maria Johanna van Leeuwen-van der 
Bunt toe aan de Eeuwige, bij wie de Bron van leven is 
en de gedachtenis der namen.

Henk van der Meulen

Cox Bersma-Besselaar
Op 16 september is Cox Bersma-Besselaar overleden, 
94 jaar oud. Cox werd geboren op 10 mei 1927 in 
Rotterdam. Met Simon Bersma kreeg zij drie dochters. 
Cox was zeer actief in het sociale leven. Zij deed 
vrijwilligerswerk, was bestuurslid van de NCVB en was 
in de Bankraskerk ouderling, bezoekmedewerker, lector 
en lid van de commissie geldwerving.
Cox was tot een half jaar geleden trouw bezoeker 
van de kerkdienst. Zij miste daarna de diensten 
zeer; kerkgang was voor haar een noodzakelijke 
levensvoorwaarde. Na een zware val, enkele weken 
geleden, dreigde zij afhankelijk te worden; een zware 
opgave voor haar.

In de dankdienst voor haar leven op 22 september, 
was schoonzoon ds. Marnix van der Sijs voorganger. 
Hij vertelde over haar laatste dagen. Cox zei: ‘ik 
droomde, dat ik aanzat aan de tafel van de Heer...’ In 
de dienst stond Jesaja 25: 6 -9 centraal: het feestmaal 
op de Sion. Een feestmaal voor alle volken met mooie 
gerechten en wijnen en waar God de tranen van elk 
gezicht wist. ‘...dat wij met die droom verder leven...’

Loes Oostenrijk

Gabe Wierda
Op 18 september overleed Gabe Wierda, in de leeftijd 
van 89 jaar. In zijn leven waren drie terreinen belangrijk 
voor hem: gezin, school en kerk. Gabe had een 
bijzonder liefdevol huwelijk van 64 jaar met Marie. Het 
onderwijs was zijn werkterrein: onderwijzer, docent 
Nederlands, directeur van de PABO. Hij was een 
geboren verteller en had echt hart voor de leerlingen. 
Geloof en kerk betekenden veel voor hem. Het geloof 
zag hij als een cadeautje van God, dat hij – via poëzie 
– graag wilde doorgeven. Na zijn pensionering had hij 
tijd om zich actief voor de Bankraskerkgemeente in 
te zetten, als scriba, lid van de commissie Kunst in de 
Kerk, organisator van poëziebijeenkomsten, waarvoor 
hij bloemlezingen samenstelde uit de moderne 
Nederlandse poëzie rond een bepaald thema. Zelf 
schreef hij ook gedichten. Gabe en Marie waren trouwe 
bezoekers van de diensten in de Bankraskerk en later 
de Kruiskerk en regelmatige deelnemers aan kringen. 
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 
24 september in de Kruiskerk. Naast bijdragen van de 
kinderen stond de bede Uw koninkrijk kome (Matteüs 
6:10) centraal, alsmede het verhaal van Henoch die 
wandelde met God en door God werd weggenomen. 
Gabe is begraven in Denemarken. 

Sieb Lanser
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eind oktober bij ons aan het werk in 
pastoraat en kringen. 
Op 3 oktober vindt ook de bevestiging 
plaats van Rudie van Balderen als 
ouderling-kerkrentmeester. Hij zal 
vooral als verbindingsschakel tussen de 
wijkkerkenraad en wijkraad optreden. 
We zijn blij dat hij deze taak op zich wil 
nemen.
We kijken terug op de Open Monu-
mentendagen, waarop onze kerk 
’s middags open is geweest. Hoewel 
het aantal bezoekers niet groot was, 
waren de reacties veelal positief. We 
besluiten volgend jaar weer open te 
zijn. Saskia de Jong en Jellie Snijders 
nemen de organisatie daarvan op zich.

Anita Winter

Van de diaconie
We zijn weer 'offi cieel' gestart met 
al het kerkelijk werk. Afgelopen 
week heeft de kerk twee dagen 
voor de buurt opengestaan voor 
ontmoeting. Op zondag 10 oktober 
maken we kennis met onze nieuwe 
dominee Roel Knijff. De kerkdienst 
op zondag 17 oktober staat geheel 
in het teken van het werk van de 
diaconie, en wel van één van de 
'zeven werken van barmhartigheid'. 

Op de zondagen daarna worden 
fl yers in de kerk uitgedeeld over de 
Voedselinzamelingsactie van Dorcas 
in de week van 1-8 november voor de 
allerarmsten in Oost-Europa. 
Voor de autodienst hebben zich 
gelukkig enkele nieuwe chauffeurs 
aangemeld, maar we hopen op nog 
enkelen erbij, zodat men niet te zwaar 
belast wordt. 
Het Vakantiebureau heeft een groter 
aanbod, ook voor dit jaar is het nog 
mogelijk iets te boeken. 
De ambtstermijn van één van de 
diakenen loopt binnenkort af (en 
volgend jaar van meerderen). We 
hopen daarom van harte dat we 
kunnen rekenen op een positieve 
reactie van gemeenteleden die 
hiervoor worden benaderd.

Lamkje Sminia 

Van U is de toekomst – 
de zeggingskracht van bloemen 
Van U is de toekomst is het jaarthema 
van de PKN. Het werd verrassend 
eenvoudig en sprekend uitgebeeld in 
de liturgische bloemschikking op de 
Startzondag (19/9). Met slechts drie 
elementen: kleurige bloemen, stenen, 
en witte vogeltjes tussen de bloemen. 
De grote bloeiende bloemen zeggen 
ons dat die toekomst van God niet 
zuinig is, maar royaal voor ieder die 
kijkt en ziet: uitbundig, een toekomst 
vol kleur en overvloed. 

De stenen zeggen iets over de 
weg daarheen. Het waren mooie 
witte stenen, maar ook daar kun je 
je aan stoten. De weg naar Gods 
toekomst kan lastig zijn, met moeilijke 
momenten waarop je moet kiezen: ga 
ik linksom of rechtsom; momenten 
waarop je het even helemaal niet 

meer ziet; of amper verder kunt. 
Dan zijn er de kleine witte vogels, 
engelen?, hulpkrachten? op je pad, 
die je de goede kant op tsjilpen of 
bemoedigen door hun zang. 
Dat was een duidelijk, krachtig en 
bijzonder sprekend verhaal van de 
bloemen. Eenvoud de kunst van het 
ware! 

Fokko F. Omta

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud en aanmelden is verplicht.

Oktober
Ma 11 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 13 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Do 14 14.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Zo 17 12.00 uur Koffi econcert 
   (zie muziekpagina)
Wo 20 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
Zo 24 16.30 uur Muzikale Vesper 
   (zie muziekpagina)
Wo 27 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep

November
Wo 03 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
Zo 07 12.00 uur Koffi econcert 
   (zie muziekpagina)
Ma 08 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 10 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Do 11 14.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’

AGENDA

Anita Winter

Startzondag
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De eerste honderd dagen
De eerste 'honderd dagen 
Amstelveen' zitten erop. Aan de 
kerkenraad vertelde ik tijdens 
de vergadering in september 
dat ik die dag (met aftrek van 
vakantieweken) precies honderd 
dagen in Amstelveen ben. In die 
honderd dagen heb ik bij elkaar al 
meer dan honderd mensen leren 
kennen. Mensen die ergens aan 
meewerken, die een taak hebben, 
die ik in het pastoraat ontmoet en in 
het Amstelveense dagelijks leven. En 
of dat bevalt? Jazeker.

Waar we op hoopten, lijkt ook te 
gebeuren. Dat we weer in kleine 
groepen bij elkaar kunnen komen, 
zoals bij de ontmoetingsmiddagen in 
de verschillende wijken en buurten 
van Amstelveen. Mooi om elkaar te 
spreken over wat ertoe doet in het 
leven.

In de vorige Present staan op de 
middenpagina allerlei bijeenkomsten 
genoemd in het kader van 
verdieping en bezinning. Verheugd 
kan ik melden dat de verschillende 
momenten over Maria Magdalena 
door kunnen gaan, omdat er 
inmiddels voldoende aanmeldingen 
zijn. Maar u of jij kan er nog bij! Dan 
graag een berichtje naar dsdegroot@
paaskerk-amstelveen.nl.

Tijdens de themaviering 'een 
nieuwe richting' op zondagochtend 7 
november komen medewerkers van 

Zuivere Koffie. Zij vertellen tijdens 
de viering over deze bijzondere 
onderneming die (ex)gedetineerden 
weer richting geeft aan hun leven.

Ds. Barbara de Groot

Vanuit de wijkkerkenraad
Ds. Werner Pieterse heeft ons 
verteld wat hij in zijn studieverlof 
gedaan heeft. Een lange treinreis 
door Europa van het uiterste puntje in 
Roemenië via Boekarest, Boedapest, 
Praag en Oostenrijk naar Zandvoort 
was het plan. Tijdens die treinreis zou 
hij boeken lezen en zich verdiepen in 
het kerkelijk leven en het jodendom 
dat vooral in Oost-Europa beleden 
worden. Omdat de treinreis niet 
door kon gaan, besloot hij zich te 
richten op de Oosters Orthodoxe 
Kerk. Een christelijke denominatie 
die dezelfde Bijbel en God heeft 
als de protestantse kerken, maar 
die tegelijkertijd zo verschillend is. 
Wellicht dat hij ook u er nog eens iets 
meer over kan vertellen. 

Hierna kwam ds. Barbara de Groot 
aan het woord die vertelde over 
haar eerste honderd dagen in onze 
wijkgemeente. Zij vertelde dat zij 
al zeker honderd mensen heeft 
leren kennen en dat die honderd 
mensen ook allemaal iets aan 
onze kerkgemeenschap bijdragen. 
Misschien minder mensen dan 
vroeger, maar echt een grote groep 
mensen die betrokken is en zich wil 
inzetten, zeker iets om ook eens 
even bij stil te staan. 

Wat betreft het pastoraat is het nog 
zoeken naar een goede verdeling. 
Naast de 80-plussers zal er ook 
aandacht zijn voor andere groepen. 
Vanuit de vergadering is bewondering 
uitgesproken over de snelheid 
waarmee ds. Barbara de Groot 
dingen heeft opgepakt. Het is fijn dat 
al het werk – pastoraat en uitvaarten 
– weer gedeeld kan worden. 

Paaskerk

predikanten 
ds. Werner Pieterse, 

Amsterdamseweg 219, 1182 GW 
Amstelveen, tel. 06 - 41 50 81 35, 

dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Barbara de Groot,

Jane Addamslaan 71, 1187 DA Amstelveen 
tel. 020 - 239 02 93 / 06 - 40 733 684
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 020 - 647 80 04. 

voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Kees Elfferich, 

Kastanjelaan 199, 1185 MV Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 

tel. 020 - 641 63 95
wijkkas NL05 RABO 0392 3145 25 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Zoals in juni hier geschreven, 
heeft de taakgroep herinrichting 
kerkzaal zijn werkzaamheden weer 
opgepakt. Onder leiding van Peter 
van Leeuwen zijn zij voortvarend 
aan het werk. De heer Hans Moné, 
een deskundige uit onze gemeente 
op het gebied van bouw, is bereid 
gevonden de werkgroep als adviseur 
te ondersteunen. Als het ontwerp 
door het architectenbureau nader 
uitgewerkt is, zullen wij een middag 
en/of avond organiseren voor 
geïnteresseerde gemeenteleden. 

Een lang gekoesterde wens om de 
taakgroep eredienst nieuw leven in 
te blazen, zal nu uitgevoerd worden. 
De volgende vier doelen van de 
taakgroep zijn geformuleerd: vorm en 
inhoud van de liturgie, kerkdiensten 
rond hoogtijdagen vormgeven, 
planning en vormgeving Maaltijd van 
de Heer (samen met de diaconie) 
en inplannen musici en koren. Ds. 
Werner Pieterse gaat aan de slag om 
de taakgroep samen te stellen. 

Tijdens de coronatijd verscheen 
er één keer per maand een 
Paaskerknieuwsbrief op papier. De 
bedoeling van de nieuwsbrief was 
om de gemeenteleden op de hoogte 
te houden, omdat er zo weinig 
mensen in de kerk konden komen. 

Nu er weer meer mensen in de kerk 
aanwezig kunnen zijn, is deze extra 
nieuwsbrief minder noodzakelijk. De 
communicatie kan nu weer verlopen 
via de Paaskerkberichten en de 
mededelingen die in de eredienst 
gedaan worden. De kerkenraad heeft 
dan ook besloten dat we stoppen 
met deze nieuwsbrief. Op deze 
plek wil ik Jany Steur en Marijke 
Bossenbroek heel hartelijk danken 
voor het vele werk dat zij gedaan 
hebben om deze nieuwsbrief elke 
maand te verzorgen! 

En tot slot nog een goed bericht 
van onze jeugdwerker Nienke van 
der Heiden. Na een periode van 
afwezigheid, is zij zover hersteld dat 

zij haar werkzaamheden langzaam 
weer op kan starten. Dat betekent 
dat zij samen met ds. Werner 
Pieterse ervoor gaat zorgen dat voor 
de verschillende scholen in onze 
wijk kerstvieringen in de Paaskerk 
georganiseerd worden. Nienke, van 
harte welkom terug en we hopen je 
weer snel ergens tegen te komen!

Elly Merckel-Timmer

AGENDA
Oktober
Di  12 19.30 uur Kring veertigers
Wo 06 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  13 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  13 19.00 uur Gebedskring
Do  14  15.00 uur Kring romans 
Do  14 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
Zo 17 12.00 uur Orgelconcert 
   Theo Griekspoor
Wo 20 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 27 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  27 14.00 uur Wie is Maria Magdalena?
Wo  27 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Wo  27 20.00 uur Wie is Maria Magdalena?
Wo  27 19.00 uur Gebedskring

November
Di 03 10.00 uur Christelijke meditatie
Di  09  14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Wo 10 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  10 19.00 uur Gebedskring
Vrij 12 20.00 uur Film Mary Magdalene

IN MEMORIAM
Gerda Gesina Borel-Kok
In kleine kring hebben we op vrijdagmiddag 17 september in rouwcentrum 
Bouwens aan de Startbaan afscheid genomen van Mr. Gerda Borel. Zij 
overleed op 13 september heel plotseling, 88 jaar oud. Gerda, voluit Gerda 
Gesina Borel-Kok woonde met haar man Bert en zonen jarenlang aan de 
Essenlaan, de laatste jaren in de Kastanjeflat. Voor de coronatijd bezocht 
ze trouw de bijeenkomsten in de Kastanjeflat en in de Paaskerk. Gerda 
had graag mensen om zich heen, maar haar kring werd snel kleiner. Bij het 
afscheid hebben we stilgestaan bij Psalm 23. We wensen haar zonen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.

Werner Pieterse
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Briefjes van verlangen
Tijdens de viering op 
startzondag hebben we onze 
gebeden ook verwoord door 
ze op te schrijven. Op witte 
briefjes schreven we wat we 
– uit de coronatijd, of breder – 
wilden achterlaten. Deze briefjes 
zijn dubbelgevouwen en na de 
viering op het pleintje voor de 
kerk verbrand. Op verschillende 
groene briefjes schreven we 
waarnaar we verlangen, waarop 
we hopen en wat we wensen/
bidden. Van deze briefjes 
hebben de kinderen en leiding 
van de kinderkerk een hart 
(idee van Julia!) gemaakt. Het 
hangt op de glazen wand, zodat 
we elkaars wensen voor de 
toekomst kunnen lezen.

Dorien Keus

wilden achterlaten. Deze briefjes 

van de kinderkerk een hart 
(idee van Julia!) gemaakt. Het 
hangt op de glazen wand, zodat 
we elkaars wensen voor de 
toekomst kunnen lezen.

Dorien KeusDorien Keus

22



Pelgrimskerk

predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 

tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Gerrit Oud, 

tel. 020 - 779 20 08, voorzitter@pelgrimskerk.nu 
scriba scriba@pelgrimskerk.nu

wijkkas NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk

inleveren kopij Present  
Jeanette Schuijt, jeanette.present@gmail.com

Bij de diensten
Van de zondagse vieringen in de 
komende periode verdient alleen 
de dienst van 31 oktober enige 
toelichting. Op deze zondag willen 
wij diegenen gedenken die in het 
jaar daarvoor overleden zijn. We doen 
dat evenals de afgelopen jaren in 
een cantatedienst. Uitgevoerd wordt 
de cantate ‘Ich liege und schlafe’ 
(n.a.v. Psalm 4:9: ‘In vrede zal ik 
neerliggen en slapen’) van de Noord-
Duitse componist, violist en organist 
Nicolaus Bruhns (1665-1697).

Bijbelkring
Op 28 september hebben we, onder 
mijn leiding, de bestudering van het 
evangelie van Johannes hervat. Op 
de dinsdagen 12 oktober, 26 oktober 
en 9 november hopen we daarmee 
verder te gaan. Aanvang 14.00 uur. 
Plaats: Pelgrimskerk. Wie de eerdere 
studies heeft gemist maar alsnog wil 
aansluiten, is van harte welkom.

Ds. De Vries

Uit de Wijkkerkenraad
Na een vreugdevolle zondag met 
herbevestiging van Linda Meyer als 
ouderling en uitzending van Froukje 
Van Lieshout als studentenwerker 
was er weer een vergadering van 
de wijkkerkenraad. Belangrijke 
punten van bespreking waren de 
versoepelingen van de coronaregels 
in de kerkdiensten en het stappenplan 
naar de komende verhuizing.
Wat het eerste punt betreft, de 
opstelling van de stoelen in de dienst 

wordt gehandhaafd. De looproute 
met de mogelijkheid om afstand te 
houden en de collectemandjes bij de 
uitgang van de zaal eveneens. Het 
avondmaal wordt door de diakenen 
(zonder mondkapjes) uitgereikt. 
Bij het koffiedrinken is wat meer 
bewegingsvrijheid toegestaan, maar 
de vrijheid om toch afstand te houden 
blijft mogelijk.

Het stappenplan voor het opleveren 
van de Pelgrimskerk medio 2022 start 
met het maken van nadere afspraken 
met De Goede Herderkerk. Na een 
eerste oriëntatie zullen deze door 
bevoegde vertegenwoordigers van 
beide kanten
vastgelegd moeten worden.

De volgende data kunt u in uw 
agenda noteren.
• De laatste kerkdienst in de 

Pelgrimskerk is op 19 juni.
• Op 21 juni is het begin van de 

verhuizing. Het gebouw moet op 
 1 juli opgeleverd worden.
• Op 3 juli zal dan de eerste 

kerkdienst in De Goede Herder om 
9.30 uur plaatsvinden.

• Er valt dus één kerkdienst uit op 26 
juni.

Verder zal er in oktober nog een 
diaconale zondag zijn. 
Op 28 november – eerste zondag 
van advent – is er een oecumenische 
dienst in De Goede Herderkerk.
Afgezien van eventuele grillen 
van virusuitbraken is het plan 

om op 11 december weer een 
adventbijeenkomst te organiseren.
Wees de komende tijd attent op 
nadere mededelingen over ons 
pelgrimspad!

Wij trekken maar verder van Jan 
Marten de Vries kan steun geven in 
de komende tijd.
(Lied 822)

Mieke Hellema
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Uit de wijkdiaconie
Kortgeleden werd ons opnieuw een 
legaat toegekend. Daarvoor zijn we 
zeer dankbaar!
Zo kunnen we projecten voortzetten 
die we met een voorgaand legaat 
gesteund hebben. Ook kan de keuze 
uitgebreid worden. We willen de 
gemeente erbij betrekken door ook 
komende wijkdoelcollectes voor deze 
projecten te bestemmen.
Als eerste project noem ik Bahay 
Aurora op de Filipijnen. Eén van de 
grote problemen in dat land is de 
enorme hoeveelheid straatkinderen. 
Bahay Aurora is sinds 1992 een 
tehuis waar straat-, weeskinderen 
en kinderen met een verstandelijke 
beperking opgevangen worden. 

Naast huisvesting worden voeding, 
onderwijs en lichaamsbeweging 
geboden. Met de aanleg van 
zonnepanelen is men bezig in 
eigen energie te voorzien, o.a. voor 
digitaal onderwijs. Er is al een eigen 
boerderij en viskwekerij waarmee de 
exploitatiekosten omlaaggegaan zijn. 
Vanuit Nederland wordt Bahay Aurora 
gesteund door de Stichting Noodhulp 
Filipijnen (S.N.F.).
Behalve door Covid-19 werd 
de Filipijnen getroffen door een 
vulkaanuitbarsting en meerdere 
orkanen, waartegen de overheid 
weinig tot geen preventieve 
maatregelen nam en neemt. Het 
kinderhuis had dit wel gedaan en is 
goed staande gebleven.

Mede door deze rampen en door de 
enorme werkeloosheid (45%) zijn de 
armoede en voedseltekorten enorm! 
S.N.F. biedt naar vermogen noodhulp. 
Er worden maaltijden gekookt en naar 
kinderen in arme wijken gebracht. Een 
druppel op de gloeiende plaat die zeer 
welkom is! 

Terecht is hun leus: ‘Let all things 
be done in love’ (Laat alles in liefde 
gedaan worden).

We rekenen graag op uw steun bij de 
wijkdoelcollectes of rechtstreeks:
NL 94 INGB 0000 3877 83 
t.n.v. St. Noodhulp Filipijnen te 
’s-Hertogenbosch

De wijkdiaconie
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IN MEMORIAM
Ien von Hombracht-Karsten
Na een lang en boeiend leven overleed Regina von 
Hombracht-Karsten op 8 september, zij werd 96 
jaar oud. Ien werd geboren in Semarang als oudste 
van vier kinderen. Haar jeugd en de oorlogsjaren 
bracht ze in Indonesië door. Na een opleiding tot 
apothekersassistente trok ze de wereld in. Er werd veel 
werk verzet in Papoea Guinea, Bloemfontein, Merauke 
en Nederland. Al deze culturen vonden hun weerslag in 
haar kunstwerken. Tijdens een verblijf in Australië leerde 
ze haar echtgenoot Eric kennen en trouwde ze op latere 
leeftijd. Na twintig gelukkige jaren daar is hij overleden.
Ien keerde terug naar Nederland en vond in de Pelgrims-
kerk en in De School voor Filosofie een pleisterplaats. Zij 
nam aan beide actief deel. Het christelijk geloof beleefde 
zij met een filosofische en spirituele inslag.
Boven het overlijdensbericht stond het gebed van haar 
vader, dat haar werd meegegeven.
‘God is de eenheid der Wereld – Ik bid dat ik de 

Eenheid der Wereld mag beseffen, Liefhebben, en 
dienen – Amen’. (H.Th. Karsten) 
Een bijzonder en geliefd mens is heengegaan. 
Wij gedenken haar in dankbaarheid. 

Mieke Hellema

Johanna Wilhelmina Lucretia 
Vreugdenhil-Zwaving
Op 7 juni overleed Johanna Wilhelmina Lucretia 
Vreugdenhil-Zwaving, in de leeftijd van 86 jaar. Zij was 
een sociale vrouw, die graag mensen om zich heen 
had, een scherp oog had voor mensen in nood en, waar 
zij kon, opkwam tegen onrecht. Voordat haar kinderen 
geboren werden en later, nadat deze groter geworden 
waren, was zij werkzaam als doktersassistente. Op 
Zorgvlied namen we met haar kinderen en kleinkinderen 
afscheid. Ze is begraven in het graf waar we een aantal 
jaren geleden haar man, Jan Vreugdenhil, ter aarde is 
besteld. Voorafgaande aan de dienst in de Pelgrimskerk 
klonk Engelse kerkmuziek, waarin zij tijdens haar leven 
zoveel troost en bemoediging vond.

Ds. De Vries
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Wat maakt het uit?
Maakt het uit hoe je iets zegt? In de 
basisregels om de verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen is de 
basisregel ‘Houd 1,5 meter afstand’ 
vanaf 25 september veranderd in 
‘Geef elkaar de ruimte; 1,5 meter 
blijft een veilige afstand’. Wat is het 
verschil? 
Het zinnetje ‘Houd afstand’ associeer 
ik met het stopgebaar van bijvoorbeeld 
een verkeersregelaar die zijn hand 
opsteekt, met de handpalm naar 
mij toegekeerd. Het is een duidelijk 
advies en het geldt voor iedereen op 
dezelfde manier. Daarmee kan het 
discussie en gedoe voorkomen. Maar 
het leidde in de afgelopen periode ook 
tot looproutes, afstandsbordjes en 
afzetlinten waardoor een gevoel van 
wantrouwen en bedreiging gecreëerd 
werd.
Bij het zinnetje ‘Geef elkaar de ruimte’ 
moet ik denken aan een oefening 
in het aangeven van grenzen. Twee 
mensen staan op enige afstand van 
elkaar. Met handgebaren nodigt de 
een de ander uit dichterbij te komen. 
Ieder kan besluiten dat je dicht genoeg 
bij elkaar staat. De een doet dat met 
handgebaren, de ander door stil te 
staan. Dit advies is niet zo duidelijk als 
het vorige, maar mensen verschillen 
nu eenmaal en situaties ook. Je moet 
het met elkaar eens zien te worden en 
op elkaar letten. Dat is het verschil.

Het kan dus uitmaken hoe we iets 
zeggen. Taal is niet zomaar een 
verzameling woorden, maar creëert 
mee de werkelijkheid. 

In het kader van de toekomst van de 
kerk ging het over de woorden van 
Jezus in Marcus 9: 40: Wie niet tegen 

ons is, is voor ons. Het omgekeerde 
staat met zoveel woorden ook in de 
Bijbel: Wie niet met mij is, is tegen mij 
(Matteüs 12:30). Het lijkt misschien op 
hetzelfde neer te komen – je hebt nu 
eenmaal voorstanders en je hebt ook 
tegenstanders – maar toch maakt het 
volgens mij nogal wat verschil. 

Die laatste formulering vind ik 
inperkend. Uitgaande van je eigen 
gelijk kan het je eigenlijk niet zoveel 
schelen of de ander het met je eens 
is. De ander past zich maar aan jou 
aan. De formulering markeert de 
verschillen. 

De eerste formulering schept 
daarentegen ruimte, vergroot de kring. 
Je bent gespitst op wat verbindt, waar 
je elkaar kunt vinden. Zelfs als je niet 
precies hetzelfde gelooft of dezelfde 
waarden deelt, kan de ander een 
medestander of een geschikte partner 
in een bepaalde actie zijn. 

Wat betekent dit voor de manier 
waarop we naar mensen kijken en met 
mensen omgaan die anders geloven, 
andere gewoontes en achtergronden 
hebben? Is er in de kerkelijke 
gemeente alleen maar ruimte voor 
gelijkgestemden? Of is er ruimte 
voor mensen met een tegenstem, 
een ander geluid? Is er ruimte voor 
bijzondere ontmoetingen waarin er 
altijd meer kan gebeuren dan je vooraf 
gedacht had en meer mensen mee 
blijken te doen dan jij had vermoed?

Nelly Versteeg

Oktober
Di  12  14.00 uur  Bijbelkring
Wo  13  14.30 uur  Gespreksgroep (Met 

Rembrandt door de bijbel)
Vr  15  16.30 uur  Kannen & Kruiken
Di  26  14.00 uur  Bijbelkring
Do  28  14.30 uur  Gespreksgroep (Een goed 

verhaal)

November
Di  09  14.00 uur  Bijbelkring
Wo  10  14.30 uur  Gespreksgroep (Bidden)
Ma  22 20.00 uur Thema-avond ‘Nieuw Wij’

AGENDA

Thema-avond ‘Nieuw Wij’
De commisie thema-avonden 
heeft een boeiende spreekster 
uitgenodigd. Op 22 november 
komt Manuela Kalsky ons 
vertellen over haar project 
‘Nieuw Wij’. Meer informatie 
op pagina 30.
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Op zaterdag 30 oktober 20.00 uur houdt sterrenkundige 
Heino Falcke online de protestantse lezing over de 
vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de 
toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze 
handen of in die van God? 

Heino Falcke is hoogleraar astrodeeltjesfysica en 
radioastronomie aan de universiteit van Nijmegen. 
Hij maakte als eerste ter wereld een foto van het 
zwarte gat. Daarnaast gaat hij regelmatig voor als 
lekenpredikant in zijn protestantse gemeente in 
Frechen (Duitsland). 
In zijn lezing – die aansluit bij het jaarthema ‘Van U is 

de toekomst’ – staat Falcke stil bij het uiterst actuele 
en urgente thema ‘duurzaamheid’. Hij zoomt uit op de 
grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in 
contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens 
in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat 
onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, 
dieren en mensen om ons heen.

Naast de lezing is er een interactief gesprek met een 
divers panel, muziek door een speciale ‘Petrus-band’ 
en meer. De presentatie wordt gedaan door Talitha 
Muusse. Voor meer info en aanmelden zie: 
petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival.

Petruslezing met Protestantse Lezing

Voor de 15e keer is er een Grunneger Dainst in de 
Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Het thema van 
de kerkdienst is ‘Kom in t ìnne’ (kom overeind, sta 
op). Centraal staat het verhaal van Elia die in de stilte 
de Eeuwige ontmoet. Voorganger is dominee Harry 
Donga. De liturgie – liederen, bijbellezingen, preek, 
gebeden etc. – is in het Gronings. 

Vanwege het 15-jarig bestaan van de Grunneger Dainst 
brengt het ‘regelplougke’ het jubileumboekje ‘Grunn in 
Amsterdam’ uit. In het boekje staan naast impressies van 
15 jaar Groninger Diensten onder meer een bijdrage van 
dialectoloog Harrie Scholtmeijer en een interview met ds. 
Engel Jan Struif, nestor van de Groninger Diensten. 
Christiaan de Vries bespeelt het Bätz/Johan Frederik Witte-
orgel uit 1886 en op een Monteverdi-orgel. De 17-jarige 
zangeres Josien Bakker uit Vlagtwedde zal optreden in de 
dienst en enkele Groningstalige liederen zingen. Josien 
won op het ‘Grunneger Laidjesfestival 2020’ de jury – en 
publieksprijs.
Fotograaf-schrijver Dirk Kome onderzocht het leven 
en werk van fotograaf Tonnis Post (1877-1930), die de 

overgang van Oost-Groningen van de 19e naar de 20e 
eeuw vastlegde. Dirk Kome maakte er een expositie en het 
boek ‘Fotografen van de vooruitgang’ over. Een deel van de 
expositie is te bezichtigen.

De ‘collecte’ is voor het Wereldhuis – adem- en steunplek 
voor migranten zonder papieren – en de onkosten van de 
dienst. 
Jaarlijks bezoeken 400-500 mensen uit het hele land de 
Groninger Diensten. Dit jaar is er beperkt plaats voor 
kerkgangers. Vooraf aanmelden via info@diaconie.com is 
noodzakelijk. Vermeld a.u.b. uw naam, woonplaats en met 
hoeveel personen u wilt komen. De dienst is ook live (en 
achteraf) via internet te volgen.

Datum 24 oktober
Aanvang 10.30 uur (via internet en beperkt bezoek kerk, 
 alleen na aanmelding) 
Plaats  Oude Lutherse Kerk Amsterdam 
 (Singel 411/Spui) of via internet: 
 www.youtube.com/c/EvangelischLutherse
 GemeenteAmsterdam

15e Groninger Dienst
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Door de Friese Raad van Kerken wordt sinds Simmer 2000 eens per vier jaar aan 
een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd de Friese Kerkendag te organiseren. 
Vanwege de coronamaatregelen moest de Friese Kerkendag 2020 worden 
uitgesteld. Deze vindt nu plaats op 24 oktober in Joure. Het hoofdthema is 
‘Tijd’. Veel bekende sprekers belichten actuele thema’s zoals landbouw, 
natuur, kerk van morgen, groene theologie, kerkbeheer, journalistiek, kerk & 
maatschappij. Verder is er een kinderprogramma, veel zang en muziek, een 
iconententoonstelling en een infomarkt. De afsluitende viering wordt 
om 17.00 uur gehouden in een van de deelnemende kerken. Vanuit 
de vijf locaties worden de inleidingen en muzikale intermezzo’s 
gestreamd, zodat ze thuis via internet te volgen zijn. Voor meer 
info over thema’s en sprekers zie: www.friesekerkendag.nl.

Friese Kerkendag

Een paar weken geleden 
verscheen, in samenwerking 
met het maandblad Petrus, 
een gebedenboekje bij 
het jaarthema van de PKN 
'Van u is de toekomst'. 'U 
die mij voorgaat' gebeden 
voor onderweg'. Het zijn 

gebeden van verschillende voorgangers van de PKN en 
voor allerlei gelegenheden. Op verzoek schreef Werner 
Pieterse een aantal gebeden waaronder dit:

Goede God, wij danken u om de vrede 
- nu oorlog voor velen slechts herinnering is - 
voor ieder die zich inzet om die vrede te bewaren,
soms tegen alles in;

Goede God, wij danken U om het recht
- de zorg waarmee geoordeeld wordt - 

voor ieder die zich inzet recht te spreken, recht te doen, 
het weerwoord niet schuwt;

Wij bidden U om bezinning op plekken van oorlog
- het is toch uw schepsel dat zo moordt? - 
voor de zovelen die vechten, vluchten,
rouwen

Wij bidden U om menselijkheid in dagen van onrecht
- die ander is toch ook zoals wij zijn? -
voor wie gevangen zit, gemarteld, ter dood veroordeeld
wachtend

Goede God, wij bidden U
levend in dit land van recht en vrede
dat wij niet verharden in ons eigen gelijk
dat wij ons oordeel temperen
over wie van verre komt
en oorlog en onrecht kent

dat wij van elkaar Uw vrede leren.

Zie: www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-
gebedenboek-u-die-voor-mij-uitgaat-bestel-gratis

Gebeden
boekje
Een paar weken geleden 
verscheen, in samenwerking 
met het maandblad Petrus, 
een gebedenboekje bij 
het jaarthema van de PKN 
'Van u is de toekomst'. 
die mij voorgaat' gebeden 
voor onderweg'. 

gebeden van verschillende voorgangers van de PKN en 

Gebeden
boekje

Door de Friese Raad van Kerken wordt sinds Simmer 2000 eens per vier jaar aan 
een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd de Friese Kerkendag te organiseren. 
Vanwege de coronamaatregelen moest de Friese Kerkendag 2020 worden 
uitgesteld. Deze vindt nu plaats op 24 oktober in Joure. Het hoofdthema is 
‘Tijd’. Veel bekende sprekers belichten actuele thema’s zoals landbouw, 
natuur, kerk van morgen, groene theologie, kerkbeheer, journalistiek, kerk & 
maatschappij. Verder is er een kinderprogramma, veel zang en muziek, een 
iconententoonstelling en een infomarkt. De afsluitende viering wordt 
om 17.00 uur gehouden in een van de deelnemende kerken. Vanuit 
de vijf locaties worden de inleidingen en muzikale intermezzo’s 
gestreamd, zodat ze thuis via internet te volgen zijn. Voor meer 

www.friesekerkendag.nl.
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen
Programma 2021
En er is meer...
Naast de verdiepingsbijeenkomsten is er meer. 
Houd hiervoor de zondagse informatie, website 
of Present in de gaten. Of meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl.

Meditatief Bijbellezen: 
verhalen komen tot leven!
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en 
je voorstellen wat in een Bijbelverhaal gebeurt. 
Locatie Kruiskerk 
Datum maandag 11 oktober, 8 november, 
 13 december, 10 januari, 14 februari, 
 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Leiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 110,- (serie van 10 avonden) 

Vrouw en Geloof en Inspiratie
Voor vrouwen van 18 - 99 jaar, gelovig, twijfelend 
en ongelovig, die inspiratie zoeken en nadenken 
over zingeving in diverse werkvormen. Dit jaar rond 
het thema Werken van Barmhartigheid. Praktische 
daden zoals beschreven in Mattheüs 25: Wie honger 
hebben eten geven, wie dorst hebben drinken geven, 
vreemdelingen gastvrij opnemen, naakten kleden, 
zieken bezoeken en gevangenen verzorgen. Paus 
Franciscus zei dat ‘barmhartig zijn met mensen in 
nood het ware gezicht van de liefde is’. Hier willen we 
verder over na denken. Het thema komt terug in een 
programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf 
een aandeel leveren. 
We gebruiken een inspirerend boekje vol gedichten 
en foto’s en teksten uitgegeven door de PKN. Ook 
uit andere boeken, gebeden en gedichten zoeken we 
inspiratie voor de toepassing van barmhartigheid nu.
Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 14 oktober, 11 november, 
 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 
 12 mei
Tijd 14.00 uur – 15.30 uur
Info Meta Schoonheim, 
 m_schoonheim@hotmail.com
 Marijke Touw, 
 marijketouw@hotmail.com
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen
Programma 2021

Christelijke Meditatie
Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke 
traditie. Aansluiten kan op ieder moment. Ervaring in 
meditatie is niet vereist.
Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 - 21 25 46 99, 
 nsjerps@ziggo.nl

Kring romans
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij 
elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen 
(Nederlandse) roman te bespreken. We lezen voor 
14 oktober de roman van Gerda Blees ‘Wij zijn licht’.
Locatie Paaskerk
Datum  donderdag 14 oktober, 13 januari, 17 maart
Tijd  15.00 uur 
Info  Albert van Blaaderen, 0297 - 58 25 93, 
 literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Bijbelkring Johannes en Jeremia 
We maken studie van het resterende materiaal, dat 
waar nodig aangevuld wordt met overeenkomstige 
stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis richten 
we ons op het Oude Testament en bestuderen 
we een aantal opvallende perikopen uit de profeet 
Jeremia, die predikte voorafgaande aan en ten tijde 
van de Babylonische ballingschap. 
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 12 en 26 oktober, 9 en 23 november 
 en 7 december, 18 januari, 1 en 15 februari, 
 1 en 15 en 29 maart
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu

Apocalyps of Grootse Finale
Bespreking van De Grande Finale van Prof. Anton 
Wessels ging vorig jaar niet door. Nu past het perfect 
bij het Jaarthema van de PKN: Van U is de toekomst.
De Apocalyps gaat niet over wat eens aan het 
‘einde’ der tijden geschiedt, maar over wat nu 
geschiedt. Voorzeker zal God een einde maken 
aan de onrechtvaardige heerschappij van geweld 
(Moloch), geld (Mammon) en leugen-propaganda. 
Heden als gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet. 
Locatie Kruiskerk
Datum maandag 25 oktober 2021
Tijd  14.00 – 16.00 uur
Spreker  Prof. Anton Wessels over zijn boek 
 De Grande Finale
Leiding Fokko F.Omta 
en info 06 - 30 34 60 50, 
 f.omta@protestantsekerk.nl

Tentoonstelling Museum Catharijne-
convent: De vele gezichten van Maria 
Magdalena
Op woensdag 3 november staan we oog in 
oog met Maria Magdalena en ontrafelen haar 
beeldvorming door de eeuwen heen in het 
Museum Catharijneconvent tijdens een grootse 
tentoonstelling gewijd aan deze fascinerende 
vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren. Ga mee 
op ontdekkingstocht langs historische bronnen, 
indrukwekkende schilderijen, hedendaagse 
beeldende kunst en populaire cultuur. 
Locatie Paaskerk
Datum woensdag 3 november
Tijd 14.00 uur
Kosten Toegang tot het museum en 
 vervoer naar Utrecht
Leiding ds. Barbara de Groot, 
en opgave 020 - 239 02 93,
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

O
kt

o
b

e
r 

2
0

2
1

p
re

se
n

t 7
29



V
o

rm
in

g
 e

n
 T

o
e

ru
st

in
g

a
g

e
n

d
a

Wie is Maria Magdalena?
Uit de bijbel komt een divers beeld van Maria 
Magdalena naar voren. Jezus bevrijdde haar van 
zeven demonen én ze is de eerste getuige van de 
opstanding. Barbara de Groot laat u kennis maken met 
deze inspirerende en veelzijdige vrouw. De eeuwen 
door werd ze gezien als prostituee, als heilige en 
als de vrouw van Jezus. Hardnekkige beeldvorming 
vertroebelt het zicht op deze apostel die een eigen 
evangelie op haar naam heeft. (Zie ook pagina 2.)
Locatie Paaskerk
Datum woensdag 27 oktober
Tijd 14.00 – 16.00 uur én 20.00 - 22.00 uur 
 (twee keer dezelfde lezing)
Leiding ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Lezing AmstelveenSpreekt: 
Zin in het alledaagse
Inspirerende gesprekken over hoe mensen de zin 
van het leven ervaren in het alledaagse. Peter Henk 
Steenhuis sprak voor dagblad Trouw met gewone, 
maar altijd bijzondere Nederlanders over hoe zij hun 
leven betekenis geven. Eind september verschijnt 
hierover zijn boek ‘Zin in het alledaagse’. Een van 
de geïnterviewden is Halleh Ghorashi. Halleh 
is hoogleraar aan de VU en een autoriteit in het 
onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit. Tijdens 
deze avond gaat Steenhuis met haar in gesprek. 
Daarna gaan ze samen met de aanwezigen in 
gesprek over zingeving aan de hand van voorbeelden 
uit de zaal. Zie voor meer informatie en activiteiten 
AmstelveenSpreekt.nl.
Locatie Boekhandel Venstra, 
 Stadsplein 102A, Amstelveen
Datum dinsdag 16 november
Tijd 18.00 uur
Info ds. Werner Pieterse, 06 - 41 50 81 35, 
 stadsdominee@wernerpieterse.nl

Film: Mary Magdalene
Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier 
van leven. Naarmate de bekendheid van de groep 
groeit en steeds meer mensen zich aangetrokken 
voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria's 
spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. Acteurs: 
Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar 
Rahim. Regisseur: Garth Davis
Locatie Paaskerk
Datum vrijdag 12 november
Tijd 20.00 uur
Kosten € 7,50 inclusief pauzedrankje
Info ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Lezing: Een nieuw wij in Nederland
Is er in onze samenleving nog wel sprake van 
een gedeeld 'wij'? Het Nederlandse landschap is 
versnipperd geraakt, niet alleen in politiek maar ook in 
etnisch en religieus opzicht. Het ontbreken van zo'n 
'wij' leidt tot spanningen en problemen. Daarom stelde 
Manuela Kalsky zich de vraag: Hoe kunnen we komen 
tot een 'nieuw wij'? Als antwoord hierop begon ze het 
project Nieuw Wij, zie: www.nieuwwij.nl/over-nieuw-
wij/. En daar valt veel over te vertellen. Nieuw Wij 
heeft als motto 'verbind de verschillen!'. Hoe dat er in 
de praktijk uitziet, komt u op 22 november te weten. 
Immers, een mens is veel meer dan alleen wit of 
zwart, moslim of christen, vrouw of man.
Locatie  Pelgrimskerk
Datum maandag 22 november 
Tijd 20.00 uur
Info Henk Stok, 
 020 – 206 442 570, 
 h.stok@kpnplanet.nl

De dienst is ook live (en achteraf) via internet 
te volgen op: www.pelgrimskerk.nu en dan 
doorklikken.
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Koffi econcert in de Kruiskerk
Zondag 17 oktober
De Ierse pianovirtuoos Seán Morgan 
Rooney brengt een solorecital met 
stukken uit de twintigste-eeuwse 
pianoliteratuur. Hij speelt Stravinsky’s 
Vuurvogel, Ravels Miroirs, Bergs 
Pianosonate (opus 1) en enkele 
Encores van Luciano Ligetí. Het 
concert zal voor een groot deel een 
herhaling zijn van een online-concert 
dat hij in maart van dit jaar gegeven 
heeft. Weinig mensen hebben toen 
gehoord hoe ongeloofl ijk mooi, 
beeldend en virtuoos, Seán kan 
spelen. Een recital dat een groot 
publiek meer dan waard is! Aanvang: 
12.00 uur. Toegang vrij, deurcollecte.

Koffi econcert in de Paaskerk
Zondag 17 oktober
De organist Theo Griekspoor speelt op 
het fraaie Leefl ang/Reil orgel Psalm 
116: Ik heb den Heer lief van Jan 
Pieterzoon Sweelinck, Partite diverse 
sopra: O Gott, du frommer Gott van 
Joh. Seb. Bach. Uit Tien orgelwerken 
van Albert de Klerk: Hymne, Capriccio 

en Interludium. Van Cornelis de 
Wolf: Fantasie over psalm 33, Koraal, 
Andante en Allegro Moderato. Van 
Alphonse Lavallee Smith: Scherzo pour 
orgue. Aanvang 12.00 uur. Toegang vrij, 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Muzikale Vesper 
in de Kruiskerk
Zondag 24 oktober
Het ensemble Voci Vivaci zal onder 
leiding van de eigen dirigent Peter 
Ouwerkerk de cantate Aus tiefer 
Not schrei ich zu dir (BWV 38) van 
Johann Sebastian Bach uitvoeren. 
De cantate is een bewerking van een 
vroeg-reformatorisch lied van Luther 
dat ook op diens eigen begrafenis 
klonk. Bachs dramaturg gaf zijn 
piëtistische hertaling van Luthers 
woorden. Het koraal is gebaseerd op 
het pelgrimslied De Profundis clamavi
(psalm 130). Neerlandica Bettine 
Siertsema is in deze vespers liturg en 
laat in de poëzie die zij uitkiest ons 
huidig tijdsgewricht horen. In één 
en dezelfde vespers komen zo vele 
eeuwen samen in de roep tot God 

om gehoord te worden: van David tot 
Luther tot het piëtisme tot nu. Henk 
Trommel zal organist zijn. Aanvang: 
16.30 uur. Toegang vrij, deurcollecte.

Cantatedienst 
in de Pelgrimskerk
Zondag 31 oktober
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Ich liege 
und schlafe’ (n.a.v. Psalm 4:9: ‘In vrede 
zal ik neerliggen en slapen’) van de 
Noord-Duitse componist, violist en 
organist Nicolaus Bruhns (1665-1697).
Aanvang: 10.30 uur.

Koffi econcert in de Kruiskerk
Zondag 7 november
Dit concert wordt verzorgd door 
Geert Omta, piano, en Iris Bouman, 
sopraan. Zij brengen liederen uit 
het romantische Duitse en Franse 
repertoire (Schubert, Schumann 
en Fauré en Duparc). Geert speelt 
ook solo de Variations sérieuses
van Mendelssohn en de Eerste 
Pianosonate (opus 50) van de Finse 
componist Rautavaara. Aanvang: 
12.00 uur. Toegang vrij, deurcollecte.

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk
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'Ik moest ze wel opzoeken 
voordat ik ze begon te schilderen'
zegt Keith Haring, ergens in een interview,
maar vond ze ook tijdloos, symbolisch.
Veel van zijn schilderijen gaan over macht, 
hebzucht, begeerte, verering...
Zo ook zijn tien manshoge geboden.
Dit is nr. 10 'Gij zult niet begeren...'

Werner Pieterse

Keith Haring - 
Ten Commandments 

nr. 10 (1985)


